
 
 

 4102 דצמבר

 

 לסולידריות קריאה
 

 איננה ישראל של המלחמה פשעי חשיפת

 !אנטישמיות
 

 האמריקני ותבוהכ העיתונאי נגד הקמפיין לנוכח וזעמנו תדהמתנו את מביעים, ים/ישראליות ים/אזרחיות, אנו

 מפלגת חברי נגד גם מכוון הקמפיין. שין דייוויד השלום פעיל קנדי-הישראלי והעיתונאי בלומנטל מקס

 מחדרי באחד מומחים בפאנל להשתתף העיתונאים שני את שהזמינו( Die Linke) הגרמנית השמאל

 .הגרמני הפרלמנט

 

, הולגר אינגה, גרוט אנט הפרלמנט חברות םוע היהודים העיתונאים שני עם סולידריות בזאת מביעים אנו

 .היידט קלאודיה המפלגה של המנהל הוועד וחברת, הנזל הייקה

 

 ובפרט, בקיץ בעזה במלחמה שהתרחש מה של מפורט הסבר מתן היה בברלין ושין בלומנטל של הביקור מוקד

 . מלחמה כפשעי רואים Human Rights Watch -ו אינטרנשיונל אמנסטי כגון אדם זכויות שארגוני מעשים

 

 .               4102 בספטמבר בבריסל ראסל בטריבונל להעיד הוזמן הוא. מידע ואסף בעזה שהה בלומנטל, המלחמה במהלך

 

 הנטייה ועל, יהודים לא ומהגרים פלסטינים נגד המכוונת הגלויה המוסדית האפליה על גם דיברו העיתונאים שני

 .               ישראל במדינת ימינה המסוכנת

 

 של דמוניזציה" או" יצרים ליבוי" בדבריהם היו לא. מוצקות ראיות והביאו ועובדתי ענייני באופן דיברו ושין בלומנטל

 הגרמנית מהאחריות או השואה של המוחלטת מחומרתה הפחתה או אנטישמיים טיעונים קידום" לא וגם", ישראל

 ומבוימת פופוליסטית בהצהרה המפלגה חברות ארבע נגד הועלו אלו ותהאשמ". אירופיים יהודים מיליוני להשמדת

 .בשמנו דוברות אינכן בנוסח

 

 בלומנטל דברי של או בברלין האירוע של הווידאו מהקלטות באחת לצפות קל, נאמר באמת מה לבדוק מנת על

 :    בנובמבר 7 שישי ביום בשטוטגרט הקתולית הכנסייה בבית

 

publicsolidarity.de/2014/11/08/max-blumenthal-am-07-november-2014-in-stuttgart/ 



publicsolidarity.de/2014/11/09/never-again-to-anyone-today-tomorrow-and-until-palestine-is-

free/ 

publicsolidarity.de/2014/11/09/david-sheen-und-max-blumenthal-am-9-november-2014-in-berlin/ 

youtube.com/watch?v=dZCiXv1kdDQ&list=PL6bUilso03nOZedLBVZ8ATIh4mViRIKmI 

 

 בק פולקר(, השמאל מפלגת) פאו פטרה ידי על, בברלין ושין בלומנטל עם לאירוע הבמה וביטול הצנזורה נסיון

 ישראל של יהודים ריםמבק ידי על נדחה( דמוקרטית-הסוציאל המפלגה) רובה וריינהולט(, הירוקים מפלגת)

 :   ורובה בק, לפאו כתב צודק שלום למען יהודי קול ארגון. לה ומחוצה בגרמניה

 

 של הדיבור חופש על ההתקפות נגד נמרצות מוחים אנו בגרמניה שחיים ואירופאים, גרמנים, ישראלים כיהודים

 חוויותיהם את לתאר ורצו ראסל ונלבטריב שהשתתפו - ישראלי אזרח גם הוא שין דייוויד - יהודים דוברים שני

. ישראל של נפשעת מדיניות לבקר נסיון כל על לאסור מוחשי כנשיון התערבותכם את רואים אנו. ובישראל בעזה

 איזו לקבוע מנסים אתם, מוצדקת להיות עשויה ישראל ממשלת של המדיניות על ביקורת כי הודאתכם למרות

      . מותרת ביקורת

 

 www.juedische-stimme.de/?p=0777:   כאן לקריאה ניתן ההצהרה לש הגרמני הנוסח

 

 

 ההתיחסות, הגרמנית ההיסטוריה לאור. מבישה הינה ישראלית-ויהודית יהודית אופוזיציה עם כזו התמודדות

 רק התרחש הגרמני הפרלמנט בבניין גיזי עם ושין בלומנטל של הוויכוח כי יצוין. ומטרידה מהדהדת לשניים

 נגד שננקטו האמצעים את להסביר גיזי של סירובו גם כמו, ורובה בק, פאו מצד הצנזורה ונסיון זה מכתב בעקבות

 (.שלהם המקורי האירוע לקיום באולם השימוש במניעת) ושין בלומנטל

 

 של האדם זכויות של המתמשכות להפרות הלב תשומת את להסב כדי לאירופה הגיעו שין ודייוויד בלומנטל מקס

 בחוק ישראל של זלזולה. המדוכאים עם בינלאומית סולידריות לקדם וכדי, ישראל מדינת ידי על ים/הפלסטיניות

 את שמחמירה הלאום חוק וביוזמת האחרון בקיץ בעזה שלה המלחמה בפשעי חדש לשיא הגיע הבינלאומי

 .               בישראל פלסטינים נגד המוסדית האפליה

 

 לה ומחוץ הגרמנית השמאל מפלגת בתוך ישראל של לוביסטים, אלו גלויות מעובדות הלב תשומת את להסיט דיכ

 .           ושין בלומנטל נגד" אנטישמיות"ה בקמפיין פתחו

 

 עם שלהם המוצהרת לסולידריות ברצינות להתייחס הגרמנית השמאל מפלגת י/חברות לכל ים/קוראות אנו

 .             ישראל מדינת על הללו של ביקורתם עם ולהתמודד ישראלי-היהודי אלוהשמ היהודי השמאל

 

 .     ושין בלומנטל של ולניתוח למחקר לב לשים המפלגה י/חברות על, בפרט

 

 אינגה, גרוט אנט נגד הקמפיין את מיד יפסיקו הגרמנית השמאל מפלגת י/חברות כי בזאת ים/דורשות אנו

 . היידט לאודיהוק הנזל הייקה, הולגר

 

 !היידט וקלאודיה הנזל הייקה, הולגר אינגה, גרוט אנט עם סולידריות

 

 

 בהגדרה תמיכה; ולאפרטהייד אתני לטיהור, האדמות לגזל ים/הפלסטיניות של ההתנגדות עם סולידריות

 .  זכויותיהם מלוא ובמימוש הפלסטינים של עצמית

http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677
http://www.juedische-stimme.de/?p=1677

